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Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

3 november 1995

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 7 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 8 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 9 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
24 232

3. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen
verbindende voorschriften en beleid van het Rijk (Herzieningswet
adviesstelsel)
– amendement-Koekkoek (7, I)
– artikel 1
– amendement-Koekkoek (7, II) (artikel 2 vervalt)
– artikel 2
– amendement-Koekkoek (7, III)
– artikel 3
– artikelen 4 t/m 7
– amendement-Koekkoek (7, IV) (toevoegen bijlagen aan wetsvoorstel)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

4. stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het nota-overleg over de
Nota Zeescheepvaartbeleid van 23 oktober jl. te weten:

24 165, nr. 3
24 165, nr. 4
24 165, nr. 5
24 165, nr. 6

– de motie-Van Zuijlen c.s. over kleine werven en kapitein-eigenaren
– de motie-Assen over overgangsmaatregelen voor de kustvaart
– de motie-Assen over het in dienst nemen en behouden van
bemanningsleden met Nederlandse diploma’s
– de motie-Klein Molekamp over verhoging van het WSZ-budget
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5. Gezamenlijke behandeling van
24 400-V

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1996

24 299

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
6. Gezamenlijke behandeling van

24 400-X

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996

24 305

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) van de
begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)

24 025

7. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering, houdende
aanpassing van de collegegeldbepalingen en de afschaffing van
verblijfsduurbeperkingen

21 195

8. Wetsvoorstel Algemene regels ter verzekering van de beveiliging door
waterkeringen tegen overstromingen door het buitenwater en regeling van
enkele daarmee verband houdende aangelegenheden (Wet op de
waterkering)

24 061

9. Wetsvoorstel Invoeging van de titels 7 en 12 in Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek

24 062

10. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 4 november te Straatsburg tot
stand gekomen Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de
binnenvaart (CLNI)

24 259

11. Wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende
nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige
kinderen

24 061

12. Wetsvoorstel Invoeging van de titels 7 en 12 in Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek

24 062

13. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 4 november te Straatsburg tot
stand gekomen Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de
binnenvaart (CLNI)

24 259

14. Wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende
nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige
kinderen
15. Gezamenlijke behandeling van:

23 700

Wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche
Algemene wet bestuursrecht)

24 040

Wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister
van Justitie alsmede wijziging van enige wetten in verband met de
subsidietitel in de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Wet
Justitie-subsidies)
16. Gezamenlijke behandeling van:
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24 093

Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele
werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van
AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad

24 475

Wetsvoorstel Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet
Hierbij is tevens aan de orde:

24 460, nr. 1

– Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.g.v. de
evaluatie van de Wet-Van Otterloo

24 265

17. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede
Kamer en van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden
Europees Parlement (wijziging bepaling tegemoetkoming ziektekosten)

24 142

18. Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van
de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal
nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering,
alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een
gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale
ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet)

24 425 nrs. 2 t/m 15

19. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften.

Dinsdag 14 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 15 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 16 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur

Stemmingen
24 400-VIII

3. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het
jaar 1996

Stemmingen
24 302

4. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor
het jaar 1994 (slotwet/rekening)

Stemmingen
24 400, nr. 30
24 400, nr. 31
24 400, nr. 32
24 400, nr. 33

5. Stemmingen over:
– de motie-Van Zuylen over de programmering van de publieke omroep
– de motie-Beinema over leesbevordering
– de motie-Van de Camp over het overlegstelsel
– de motie-Van de Camp/Oedayraj Singh Varma over de driejarige studieduur
MBO-HBO
– de motie-Van de Camp over schoolmaatschappelijk werk
– de motie-Van de Camp over het nevenvestigingenbeleid
– de motie-Cornielje c.s. over fusiestimulering
– de motie-Lambrechts c.s. over de kerndoelen in het basisonderwijs

24 400,
24 400,
24 400,
24 400,

nr.
nr.
nr.
nr.

34
35
36
37
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24 400, nr. 38
24 400, nr. 39
24 400, nr. 40
24 400, nr. 41

– de motie-Jorritsma-Van Oosten c.s. over zij-instromers
– de motie-Stellingwerf c.s. over de organisatiestructuur van de publieke
omroep
– de motie-Poppe over ouderbijdragen
– de motie-Liemburg c.s. over vakleerkrachten in het primair onderwijs
6. de gezamenlijke behandeling van

24 400-VI

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996

24 300

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie) van de
begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
7. de gezamenlijke behandeling van

24 400-XII

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1996

24 400-A

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1996

24 307

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar
1994 (slotwet/rekening)

24 312

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)

24 423

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet
op de loonbelasting 1964 en de Wet op belastingen van rechtsverkeer
(wijziging van enige fiscale wetten in het kader van lastenverlichting voor het
midden- en kleinbedrijf)

24 428

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de
Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990
(terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

24 326

10. Wetsvoorstel Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten
(technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ,
alsmede enige andere wijzigingen)

24 258

11. Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele
andere wetten

24 226

12. Wetsvoorstel Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de
openingstijden van winkels (Winkeltijdenwet)

Dinsdag 21 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 22 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 23 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
1. Regeling van werkzaamheden
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2. Vragenuur
3. de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:
24 400-XV

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1996

24 310

Wijziging van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor
het jaar 1994 (slotwet/rekening)
4. de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:

24 400-XI

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1996

24 306

Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)

24 127

5. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 31 oktober 1994 te Luxemburg tot
stand gekomen Besluit betreffende het stelsel van eigen middelen van de
Europese Gemeenschappen (Trb. 1994, 278)

24 158

6. Wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Waterschapswet in
verband met een verruiming van de beleidsvrijheid van gemeenten en
waterschappen met betrekking tot het kwijtschelden van belastingschulden

24 457 (R 1552)

7. Voorstel van Rijkswet Aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband
met het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot
oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2, en 3, alsmede
wijziging van de Rijksoctrooiwet

Recesperiodes

Kerstreces: van donderdag 21 december t/m maandag 15 januari
Voorjaarsreces: van vrijdag 23 februari t/m maandag 11 maart
Meireces: van vrijdag 26 april t/m maandag 6 mei
Zomerreces: van vrijdag 28 juni t/m vrijdag 26 augustus.
Er zal niet vergaderd worden op Witte Donderdag 4 april en «derde Paasdag»
dinsdag 9 april.

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 6 november van 10.15 tot 19.00 uur
van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie, over de
nota Herijking buitenlands beleid.
Maandag 6 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Oppervlaktedelfstoffen (23 625).
Woensdag 8 november van 10.15 tot 13.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de
begroting voor 1996 (begrotingsonderzoek) (24 400-XV).
Maandag 13 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het
Financieel Overzicht Zorg 1996 (24 404) en over de Nota modernisering
curatieve zorg (23 619)
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Maandag 13 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, over het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996–2000 (24 403) en over
het Tweede tactisch pakket Investeringsprogramma spoorweginfrastructuur
(24 407)
Maandag 20 november van 15.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën, over diverse financiële- en
belastingvoorstellen voor 1996.
Maandag 20 november van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, over de nota vernieuwing
bestuurlijke organisatie (21 427, nr. 111).
Maandag 20 november van 11.15 tot 15.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over het
begrotingsonderdeel Visserij 1996 (24 400-XIV).
Maandag 27 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën, over diverse financiële- en
belastingvoorstellen voor 1996.
Maandag 27 november van 11.15 tot 19.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie, over
beleidsvoornemens politie 1996 (24 420) + begrotingsonderdelen 24 400-VI
en VII.
Maandag 4 december van 11.16 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, over het
kabinetsstandpunt openbaar vervoer (23 958) (vervolg van 2 oktober).
maandag 11 december van 11.15 tot 18.30 uur
1. van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over
het kabinetsstandpunt mestbeleid en Amoniakbeleid (24 445).
2. van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, over het
kabinetsstandpunt verzelfstandiging NS (18 986).
Maandag 29 januari van 11.15 tot 15.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de
nota LNV-Kennisbeleid (24 430).
Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in
handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Wetsvoorstel Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk
Wetboek met bepalingen inzake de koop van rechten van gebruik in deeltijd
van onroerende zaken (24 449);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Voorstel van wet van het lid Lansink tot wijziging van ondermeer de Wet op
de studiefinanciering in verband met de leeftijd waarop aanspraak op
studiefinanciering in het hoger onderwijs ontstaat (24 249);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op
het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de Wet
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op het voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de
huisvestingsvoorzieningen (24 455);

c. de vaste commissie voor Financiën:
– Wetsvoorstel Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de
Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met het mogelijk maken van
onderzoek naar de toereikendheid van deze wetgeving of van de wijze
waarop de toezichthouders deze wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd
(24 456);
– Wetsvoorstel Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen (24 458);
– Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996)
(24 463);
– Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op 25 januari 1988 te
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake wederzijdse administratieve
bijstand in belastingzaken (24 452 (R 1551));
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening
bij de heffing van belastingen in verband met de binding van het Koninkrijk
aan het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken
(24 453);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband
met de totstandkoming van de Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn-btw (24 466);

d. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte (versterking
positie huurder bij verhoging van de huurprijs met meer dan een bepaald
percentage) (24 465);

e. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Wetsvoorstel Goedkeuring van de op 17 januari 1995 te Antwerpen tot
stand gekomen Verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Vlaams Gewest inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde
en, respectievelijk, de afvoer van het water van de Maas (Trb. 1995, 51 en
50) (24 451);

f. de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Voorstel van Rijkswet Aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband
met het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot
oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2, en 3, alsmede
wijziging van de Rijksoctrooiwet (24 457 (R 1552));

g. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet
(Arbeidsvoorzieningswet 1996) (24 450);

h. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Wetsvoorstel Wet op het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
(RIVM) (24 454);
– Wetsvoorstel Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet
(24 475).
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Spreektijden Begrotingsbehandeling (na 26 oktober)

PvdA
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

314
266
307
256
108
58
74
41
53
55
69
48
77
9

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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